
UPPSALA LÄN
 

 
 
 

Box 3057 
750 03  Uppsala 
info@smcuppsala.se 
www.smcuppsala.se 
Organisationsnummer: 802427-3040 
 

Utfärdare: 

Anders Hjelm
Justerare: 

Curth Andersson 
Plats för mötet:  

Stångby 
Sammanträdesdatum: 
 

2014-05-13 
 

18.30 
Verksamhetsåret: Sammanträde nr: 

2013-2014 8 

Närvarande: Närvarande: Curth Andersson (CA), Roger Söderbom (RS), Torbjörn Lindgren 
(TL), Anders Hjelm (AH), Kaisa Nordquist (KN), Sorin Srbu (SS), David Lagerström (DL), 
John Brundin (JB),   
Adjungerad:  
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Håkan Sjölund (HS), 
 Anna Foyer (AF), Hans Elmegren(HE), Tommy Gustafsson (TG), Ann Ekman(AE), 

 

§1	Mötets	öppnande	
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2	Godkännande	av	dagordningen	
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3	Föregående	protokoll	
Föregående protokoll nr.7 godkändes. 

§4	Ekonomi	

a)	Intäkter	
Kassören redovisade intäkterna under april. 

b)	Utgifter	
Kassören redovisade utgifterna under april. 

c)	Kontoställning	
Ekonomin är fortsatt god. 

d)	Övrigt	
Skickat in ansökan till Marginalen Bank om att öppna konto där. Då SBAB sänkt sina 
inlåningsräntor så nöjer vi oss med ett konto där förutom plusgirokontot. 

§5	Post	och	skrivelser	

a)	Mail	etc.	
Vi har fått en kopia på synpunkter på länstian från SMC Västerbotten.  



b)	Postboxen	
Registreringsbevis från skatteverket (till Axfood) och lite tidningar etc. 

§6	Informationsgruppen	

a)	Informatören	
Bidraget till länsspalten i MC-Folket nr. 5, är inskickat och CA filar redan länsspalten till nr. 6. 
CA har lagt ut en del nyheter på hemsidan för att hålla intresset uppe. Vi har fått 
överexemplar av Navet från tryckeriet, vi försöker sprida dem där vi har möjlighet bl. a. på 
Rörken naturligtvis. 

b)	Redaktören	
Inget att rapportera. 

c)	Webmaster	
Ett antal sponsorer har lagts upp, det är lite problem med saker som inte finns med i 
kalendariet och lite andra problem som förmodligen hör ihop med att Riks bytt plattform för 
hemsidan. 

d)	Mediaansvarig	
RS skickade ut en pressrelease angående våra kurser precis innan de startade, vi har dock 
inte fått någon respons någonstans tyvärr. Däremot så hade CA och SS för sig att 
Uppsalatidningen hade hört sig för tidigare om att följa med på en touring eller liknande. CA 
skulle kolla upp det. 

e)	Touringansvarig	
TL har rekat vägar till junitouringen och är nästan klar. 

f)	Väg‐	och	fikaguideansvarig	
Inget att rapportera. 

g)	Klubbansvarig	
CA har fått svar från tre klubbar angående om de vill ha besök av ordis TT, Svackan och 
Herkules. 

h)	Rabatt‐	och	sponsoransvar	
SS har plockat bort en del gamla sponsorer etc. JB har fakturerat en del sponsorer och 
några är kvar att fakturera. 

i)	Trafikskoleansvarig	
CA har lämnat broschyrerna till de trafikskolor som har mc-utbildning i år. 

j)	Övrigt	
Inget övrigt. 

§7	Trafikgruppen	

a)	MCT‐ansvarig	
Västarna till Knixen kom, men var tyvärr utan SMC School logga, men vi har skickat upp dem 
för omtryck så nu är det fixat. 



b)	Rörkenansvarig	
Vi hade kurs med YCC den 4/5 med 15 deltagare, 5/5 började den ordinarie säsongen med 
ca: 35 deltagare. Det största problemet vi har haft hittills är avsaknad av instruktörer och 
andra resurser. 

c)	Storbaneansvarig	
Inget att rapportera. 

d)	Avrostningsansvarig	
Vi har haft två avrostningar med drygt 60 deltagare på första avrostningen (med fint väder), 
och drygt 30 deltagare på den andra (med lite sämre väder). Diskussion fördes 

e)	Grusansvarig	
Tvådagarskursen hölls i helgen med full kurs och nöjda deltagare, kursen för landsväghojar 
har 14 deltagare hittills liksom grustouringen. 

f)	NTF‐,	TV‐,	TSR‐ansvarig	
Kallelser till NTF:s extra årsmöte och Trafiksäkerhetsrådets vårmöte, RS går ev. på NTF:s 
möte. 

g)	Kioskansvar	
Ansökan om fakturaköp hos Axfood har skrivits ut och skall lämnas in av AH. Vi har svårt 
med bemanningen även i kiosken som sagt var. 

h)	Övrigt	
TRU-kursen har dålig beläggning (en deltagare för närvarande), vi får se hur många vi får 
ihop, risken finns att vi får ställa in om det blir för få. 

§8		Övriga	rapporter	

a)	Från	SMC	Riks	
Inget att rapportera. 

c)	Övrigt	
Inget att rapportera. 

§9	Övriga	frågor	
TG och AF har båda meddelat sin avgång från styrelsen, CA skickar en blomma eller 
liknande. Då varken TG var suppleant behövs ingen ersättare, för AF går TL in som ersättare 
t.o.m. årsmötet. En  

§11	Nästa	tre	möten	
Nästa möten kommer att ske 3/6, 12/8 och 9/9, samtliga möten sker kl 18.30 på kansliet, 
Stångby, Vaksala, förutom mötet i juni som sker hemma hos ordförande i Ulleråker. 

§12	Mötets	avslutning	
Ordförande avslutade mötet. 


